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Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από το υπ’ αριθ. 06/2020 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. Απόφ. 27/2020                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Περί παραχώρησης τμήματος του ισογείου χώρου του Κοινοτικού
Καταστήματος  Μεσαγρού  για  τη  στέγαση  και  επαναλειτουργία
του Αστυνομικού Σταθμού Μεσαγρού (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 12/2019
απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσαγρού)

Σήμερα την 10η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών
Αγ.  Παρασκευής  και  Μεριστού  στην  πόλη  της  Αίγινας,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.
1622/06.02.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεριανού Στυλιανού που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  νόμιμα  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  Δημοτικούς
Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες:  1/Σκαλτσιώτης  Γεώργιος,  2/Μούρτζης  Αντώνιος,  3/Καραγιάννης  Δημήτριος,
4/Πτερούδης  Νικόλαος,  5/Γκαρής  Μάριος,  6/Μαυροθαλασσίτης  Χρυσόστομος  (Αντ/δρος),
7/Μούρτζης Γεώργιος, 8/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 9/Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη, 10/Μαρμαρινός
Παναγιώτης,  11/Κουκούλης  Παναγιώτης,  12/Γαλάνης  Γρηγόριος,  13/Λογοθέτης  Εμμανουήλ,
14/Λεούσης  Νεκτάριος,  15/Δούκας  Σωκράτης,  16/Πούντος  Νικόλαος,  17/Τζίτζης  Φίλιππος,
18/Λαμπαδάριος  Στυλιανός,  19/Μεθενίτης  Παντελεήμων,  20/Ντελής  Αντώνιος,  21/Ηλίας
Παναγιώτης, 22/Κουκούλη Μαρία (Γραμματέας) και 23/Θεριανός Στυλιανός (Πρόεδρος).

Απόντες: 1/Μούρτζης  Δημήτριος,  2/Πάλλης Στυλιανός,  3/Βατικιώτης Δημήτριος και  4/Πούντος
Ιωάννης, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων
Παρόντες: 1/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας), 2/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης), 3/Λεούσης
Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού) και 4/Μαρτής Μιχαήλ (Κ. Πέρδικας).
  
Απόντες: 1/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος), αν και νόμιμα προσκλήθηκε.
 
Στη Συνεδρίαση παρίστατο και  ο Δήμαρχος κ.  Ιωάννης Π. Ζορμπάς,  ο οποίος είχε προσκληθεί
νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου
Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης και κ. Γκαρής Μάριος απεχώρησαν οριστικά
από την αίθουσα πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της  Κοινότητας  Κυψέλης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της
συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Γαλάνης Γρηγόριος και κ. Λεούσης Νεκτάριος απεχώρησαν οριστικά
από την αίθουσα κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης και
πάντως προ της ψηφοφορίας επί του θέματος αυτού.
Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.  Πούντος  Νικόλαος,  κ.  Μαρμαρινός  Σταμάτιος,  κ.  Λαμπαδάριος
Στυλιανός και κ. Μεθενίτης Παντελεήμων απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της
συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσαγρού απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της
συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δούκας Σωκράτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη
της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

                 Θέμα 4ο                                                           Αριθ. Απόφ. 27/2020

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το
λόγο στον Πρόεδρο της Κοινότητας Μεσαγρού ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθμ.
12/2019 απόφαση της Κοινότητας Μεσαγρού, στο διατακτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής:

“Εκφράζει  θετική  γνώμη στην  παραχώρηση  –  δωρεά τμήματος  χρήσης  ισογείου  του  Κοινοτικού
Καταστήματος Μεσαγρού για  τη  στέγαση και  επαναλειτουργία  του Αστυνομικού  Σταθμού για  την
αστυνόμευση  της  περιοχής  και  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  η  βάρδια  και  λειτουργία  του
Σταθμού θα είναι επί 24ώρου βάσεως.”

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 Την υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κ. Μεσαγρού.
 Το με αρ. πρωτ. 12790/14-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά της Γενικής

Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής.
 Το  από  09/11/2017  έγγραφο  του  Τμήματος  Στέγασης  και  Υλικού  του  Αρχηγείου  της

Ελληνικής Αστυνομίας.
 Τις διατάξεις των άρθρων 1 και  19 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 / τ. Α’/ 28-03-2003).
 Την επισήμανση του κου Δημάρχου αναφορικά με την αναγκαιότητα της επαναλειτουργίας

του  Αστυνομικού  Σταθμού  στην  Κοινότητα  του  Μεσαγρού,  λόγω  των  αυξημένων
καταγεγραμμένων περιστατικών παραβατικότητας στην εν λόγω περιοχή της νήσου.

 Τις διατάξεις του ΔΚΚ και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
 Τις τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του κ. Δημάρχου οι οποίες με

λεπτομέρεια αναγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,  κατά πλειοψηφία
Με 12 Υπέρ, έναντι 4 Κατά
Επί 20 ψηφισάντων μελών

(συμπεριλαμβανομένης της ψήφου του Προέδρου της Κοινότητας Μεσαγρού)

Ι.  Εγκρίνει  την  δωρεάν  παραχώρηση  της  χρήσης  τμήματος  του  ισογείου  του  Κοινοτικού
Καταστήματος Μεσαγρού επιφανείας 67,85 τ.μ, όπως εμφαίνεται στο σχεδιάγραμμα της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου για τη στέγαση και επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού Μεσαγρού
για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, με τις εξής προϋποθέσεις:

 της διαμόρφωσης του χώρου με δαπάνες του δημοσίου, ώστε να πληροί τις οριζόμενες εκ
του Νόμου προδιαγραφές, 

 της  διατήρησης  της  καλής  κατάστασης  αυτού,  της  καθαριότητας  του  χώρου,  της
συντήρησης  και  της  άμεσης  αποκατάστασης  πάσης  ζημίας  που  ήθελε  προκύψει  από
υπαιτιότητα του προσωπικού του Σταθμού, με δαπάνες του δημοσίου.
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 της λειτουργίας του Αστυνομικού Σταθμού Μεσαγρού επί 24ώρου βάσεως.

ΙΙ. Η  απόφαση  αυτή  ισχύει  έως  ότου  τροποποιηθεί  ή  ανακληθεί  με  νεότερη  απόφαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις ενέργειές του για την περαίωση της παρούσας απόφασης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κουκούλης Παναγιώτης, κ. Δούκας Σωκράτης, κ. Πούντος Νικόλαος
και  κ.  Τζίτζης  Φίλιππος  ψήφισαν  αρνητικά  στην  πρόταση  έγκρισης  του  θέματος  αυτού.  Οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Λαμπαδάριος Στυλιανός, κ. Ντελής Αντώνιος, κ. Ηλίας Παναγιώτης και ο
Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσαγρού κ. Λεούσης Εμμανουήλ ψήφισαν “παρών”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  27/2020

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται
Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Στυλιανός Θεριανός
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